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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 30 augustus 2022

HOOGDRINGENDE PUNTEN

HD 1 Overeenkomst tussen gemeente en gidsen - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Dienst Toerisme en dienst Natuurontwikkeling hebben in samenwerking met de gidsenvereniging de 
overeenkomst tussen de gemeente en de gidsen aangepast. De overeenkomst diende geactualiseerd te 
worden. De aanpassingen zijn enerzijds uitgevoerd naar aanleiding van het afstuderen van nieuwe gidsen 
die de gidsencursus hebben gevolgd en anderzijds om de kwaliteit van de gidsenwerking verder te bewaken 
en te optimaliseren waar nodig. De vorige overeenkomst dateerde al van 2015.
Overzicht van de aanpassingen in tabelvorm:
Overeenkomst 2015 Overeenkomst 2022
/ Voorafgaandelijk: deze overeenkomst heeft zowel 

betrekking op de gidsbeurten georganiseerd door de 
dienst Toerisme als door de dienst 
Natuurontwikkeling / NEC Hof ter Saksen, hierna 
genoemd bevoegde dienst.

Art 1: a) Alle personen die op de "nominatieve en 
uitdovende lijst" van Toerisme Vlaanderen staan, of 
die een diploma bezitten erkend en/of uitgereikt door 
Toerisme Vlaanderen, of die de cursus ‘Word gids in 
Beveren’ gevolgd hebben en geslaagd zijn voor de 
gidsenproef, komen in aanmerking om te gidsen in 
Beveren.
 b) In geval van natuurrondleidingen is de groendienst 
gemachtigd de gidsen al dan niet te aanvaarden.

a) Alle personen die de cursus ‘Word gids in Beveren’ 
gevolgd hebben en geslaagd zijn voor de gidsenproef, 
OF die het ‘certificaat gids Waasland’ behaald hebben 
bij een erkende opleidingsverstrekker in Vlaanderen
komen in aanmerking om te gidsen in Beveren.
 In geval van natuurrondleidingen worden de gidsen 
aanvaard op basis van profiel, ervaring en het slagen 
van een proefrondleiding met als jury de dienst 
Natuurontwikkeling.

Art 4: Indien een gids de begeleiding van een groep op 
zich neemt op eigen initiatief, contacteert hij/zij 
daarvoor steeds vooraf de dienst toerisme / 
groendienst.

Art 4: De gids dient verzekerd te zijn voor Burgerlijke 
Aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Indien 
de gids lid is van een gidsenvereniging aangesloten bij 
FTG (Federatie Toeristische Gidsengroeperingen vzw) 
kan hij via deze vereniging verzekerd zijn.

/ Art 5: Indien een gids de begeleiding van een groep op 
zich neemt op eigen initiatief, contacteert hij/zij 
daarvoor steeds vooraf de bevoegde dienst.

Art 8: Wanneer de gids verhinderd is te gidsen, moet 
hij/zij zo vlug mogelijk de dienst toerisme / 
groendienst hiervan op de hoogte brengen. Deze 
laatste zal een vervangende gids aanstellen.

Art 9: Wanneer de gids verhinderd is te gidsen, moet 
hij/zij zo vlug mogelijk de bevoegde dienst hiervan op 
de hoogte brengen. Deze laatste zal indien mogelijk 
een vervangende gids aanstellen.

Art 9: De gids wordt geacht tien minuten voor de 
aanvang van de rondleiding op de plaats van afspraak 
te zijn en moet een uur, na het uur van afspraak, 
wachten op de groep.

Art 10: .Alle administratieve en praktische 
voorbereidingen noodzakelijk voor de rondleiding 
moeten afgerond zijn voor het aanvangsuur.
2.De gids wordt geacht een kwartier voor de aanvang 
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van de rondleiding op de plaats van afspraak te zijn.
Art.10: Wanneer de groep te laat aankomt, overlegt de 
gids met de groepsverantwoordelijke i.v.m. het verder 
verloop van het programma. De wachttijd na het uur 
van afspraak, wordt door de gids aangerekend.
Art 11: Wanneer de groep niet opdaagt, verwittigt de 
gids de dienst toerisme / groendienst hiervan. De gids 
heeft in dit geval recht op een vergoeding van 25 euro, 
die hij / zij zelf dient te verhalen op de groep.
 

Art 11: 1.De gids is verplicht een halfuur na de 
afspraak te wachten op de groep. Indien na dit 
halfuur de groep nog niet heeft verwittigd, mag de 
gids vertrekken. Wanneer de groep niet opdaagt, 
verwittigt de gids de bevoegde dienst hiervan. De gids 
heeft in dit geval recht op een vergoeding van 25 euro.
2.Wanneer de groep te laat aankomt en verwittigd 
heeft, overlegt de gids met de 
groepsverantwoordelijke i.v.m. het verder verloop van 
het programma. De wachttijd na het uur van afspraak, 
wordt door de gids aangerekend.

/ Art 12: De gids respecteert de door de bevoegde 
dienst opgestelde programma's en gemaakte 
afspraken.

/ Art 13: De gids gebruikt het communicatiemateriaal 
dat wordt aangereikt door de bevoegde diensten en 
ondersteunt de dienst Toerisme bij het promoten van 
het toeristisch aanbod.

/ Art 14: De Gidsenvereniging denkt actief mee met de 
bevoegde diensten om de bezoekerscyclus (van 
plannen tot afronden van het bezoek) inhoudelijk te 
optimaliseren.

/ Art 15: De dienst toerisme en de gidsenvereniging 
stimuleren de gidsen voor het uitwerken of 
actualiseren van nieuwe groepsbezoeken en het 
geven van nieuwe impulsen die in lijn liggen met de 
toekomstvisie van toerisme Beveren (vb. Gegidste 
tochten met fietsen, Vespa, proevertjestochten, 
arrangementen, enz.).

 Art 16: Gidsen volgen nieuwe tendensen op in 
groepsbezoeken en staan open om dit aan te leren 
en/of uit te werken in samenwerking met de 
bevoegde diensten. (Extra beleving, audiovisuele 
technieken, doelgroepgerichte groepsbezoeken, 
themawandelingen…)

 Art 17: De gids gebruikt bij grote groepen de headsets 
of didactische materialen die de dienst Toerisme ter 
beschikking stelt of wanneer de dienst hierom vraagt 
om de kwaliteit van het groepsbezoek te garanderen. 
Regeling hieromtrent is praktisch af te spreken.

Art 18: De gids houdt zich aan de tarieven vastgesteld 
door het college van burgemeester en schepenen van 
Beveren. Deze tarieven zijn gebaseerd op de 
voorstellen van Toerisme Vlaanderen. Voor het gidsen 
in een vreemde taal, kan de gids een toeslag 
aanrekenen van 25 %.

Art 23: De gids houdt zich aan de tarieven vastgesteld 
door de gemeenteraad, op voorstel van het college 
van burgemeester en schepenen in samenspraak met 
de Gidsenvereniging Beveren. Voor het gidsen in een 
vreemde taal, kan de gids een toeslag aanrekenen van 
25 %.

/ Art 27: De gids behandelt de persoonsgegevens nodig 
voor de correcte afwikkeling van zijn opdracht 
conform de geldende wetgeving rond 
persoonsgebonden materie.
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/ Art 28: Indien afgekondigd zal de gids zich strikt 
houden aan de geldende voorschriften.

/ Art 29: De gids onthoudt zich van de ontwikkeling, 
organisatie en/of uitvoering van activiteiten die 
behoren tot het werkterrein en de bevoegdheid van 
de Dienst Toerisme en de Gidsenvereniging, tenzij ze 
in onderling overleg tot stand zijn gekomen. In 
voorkomend geval zal dit aanleiding geven tot 
onderzoek en mogelijke schrapping van de toelating 
tot gidsen.

/ Art 30: Problemen in verband met rondleidingen 
moeten door de gids onmiddellijk aan de bevoegde 
dienst gemeld worden.

/ Art 31: Klachten over de prestaties van een gids 
worden met de betrokkene besproken vooraleer er 
sancties worden genomen. Bij deze bespreking wordt 
ook de Gidsenvereniging Beveren betrokken, indien 
het gaat om één van haar leden.

/ Art 32: Een gids die zich niet aan de overeenkomst 
met het gemeentebestuur houdt, kan door het college 
van burgemeester en schepenen tijdelijk of definitief 
uitgesloten worden van gidsbeurten.

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde overeenkomst tussen de gemeente en de gidsen goed te keuren.

OPENBARE ZITTING

1 2022_GR_00200 Verslag van de gemeenteraadszitting  d.d. 29 juni 2022 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 29 juni 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
raadsleden.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 29 juni 2022.

2 2022_GR_00207 Toekenning van het ereburgerschap aan Clement Hiel - 
Goedkeuring
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Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 22 september 2015 keurde de gemeenteraad het reglement goed inzake het toekennen van de titel van 
ereburger. Het reglement zegt dat het ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad op 
voordracht van het college.
Thans wordt voorgesteld om het ereburgerschap toe te kennen aan Clement Hiel.
Clement Hiel (°1952) woont momenteel in de Verenigde Staten maar zijn roots liggen in Melsele, een dorp 
waar hij nog altijd een sterke band mee heeft. Hij studeerde aan de VUB waar hij ook doctoreerde in de 
elektrotechnische werktuigkunde. Voor een postdoctoraat belandde hij in Virginia waar hij de eerste 
contacten legde met NASA. In 1987 kon hij als ingenieur bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie aan de 
slag. Hij kreeg later zelfs de Von Braun-award toegekend voor zijn bijdrage aan de ruimtevaart.  
Clement Hiel richtte in 2001 het materiaaltechnologie- en ontwikkelingsbedrijf Composite Support & 
Solutions Inc. op. Er volgden al snel innoverende producten zoals een kabel die tweemaal meer energie kan 
verzetten dan een gewone distributiekabel. Voor de Amerikaanse luchtmacht bouwde het bedrijf een 
radartoren in composiet. Het ingenieuze kliksysteem, maakt dat er geen bouten nodig zijn, waardoor er ook 
niets kan beginnen roesten. De toren is in principe onderhoudsvrij en tot acht keer sneller geassembleerd 
worden. De toren kan op eender welke plaats, van Alaska tot in de woestijn, in een recordtijd van amper 20 
minuten opgezet worden. Aangezien communicatie hét sleutelwoord is voor defensie de dag van vandaag, is 
de overheid natuurlijk zeer enthousiast. Als men snel een radar- of communicatietoren kan opzetten, is er 
ook snel contact met troepen of manschappen in de omgeving.
De radartoren leverde Clement Hiel de Tibetts Award op, één van 's werelds  meest prestigieuze innovatie-
awards, die hij op 10 januari 2017 uit handen van toenmalig president Obama in ontvangst mocht nemen. 
In september 2021 ontving Clement Hiel de SAMPE George Lubin Award, de hoogste onderscheiding van 
SAMPE (Society for the Advancement of Material and Process Engineering) een life time achievement award 
voor zijn grote verdiensten op het gebied van materialen en processen in de composietenindustrie. 
Hij is nog steeds verbonden aan de VUB als hoogleraar. Sinds 1987 is Clement Hiel Amerikaans staatsburger, 
maar hij komt nog regelmatig naar Melsele en verzorgde daar vorig jaar nog een druk bijgewoonde lezing.

Clement Hiel wordt voorgedragen door de gemeentelijke cultuurraad.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ereburgerschap van de gemeente Beveren toe te kennen aan de heer Clement Hiel.

3 2022_GR_00212 Archiefreglement voor lokale besturen in het Waasland - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het archiefreglement voor de gemeenten in het Land van Waas, voortaan het archiefreglement voor lokale 
besturen in het Waasland (of kort: Waas archiefreglement) is een generiek reglement opgemaakt in 2002, dat 
het archief- en informatiebeheer bij de Wase lokale besturen regelt. In Beveren is het van toepassing sinds de 
goedkeuring door de gemeenteraad op 12 september 2006. Ondertussen is het wetgevend kader echter 
grondig gewijzigd, het reglement is bijgevolg verouderd en niet meer van toepassing.
Op aansturen van Algemeen Rijksarchivaris Karel Velle nam het Waas Archievenoverleg (met name de 
archivarissen van Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Temse, het diensthoofd van 
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het Rijksarchief Gent en de erfgoedconsulent van de Erfgoedcel Waasland) het initiatief het Waas 
archiefreglement te actualiseren en grondig te herwerken conform de vigerende wet- en decreetgeving.
De tekst en de vorm van het oude reglement werd volledig verlaten. Het aangepaste archiefreglement 
bestaat voortaan uit twee delen:
1) een algemeen reglement dat de zorg voor en de organisatie van het informatie- en archiefbeheer van het 
lokaal bestuur vastlegt;
2) een leeszaalreglement dat de gedragsregels voor bezoekers en onderzoekers aan de fysieke leeszaal 
bepaalt.
De uitzonderingsgronden inzake openbaarheid van bestuur zijn in een bijlage aan het reglement 
toegevoegd.

Het geactualiseerde Waas archiefreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan alle Wase lokale 
besturen. Na goedkeuring vervangt het in Beveren het archiefreglement goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 12 september 2006.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het geactualiseerde Archiefreglement voor lokale besturen in het Waasland, goed te keuren.
Artikel 2
I Algemeen reglement
I.1. 
1. Het lokaal bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het beheren en bewaren van de 
bestuursdocumenten die het maakt of ontvangt in het raam van de uitvoering van zijn taken, zijn 
dienstverlening aan de burger of ter handhaving van de eigen rechten, of die het heeft verworven van 
derden. Die bestuurlijke verantwoordelijkheid geldt gedurende de volledige levenscyclus van de 
bestuursdocumenten: van de creatie, ontvangst of verwerving tot aan de eventuele vernietiging of 
permanente bewaring.
2. Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor de zorg voor het 
gemeentearchief. De algemeen directeur organiseert het beheer van het archief, waaronder de titels.
Artikel 3
I.2.
De gemeenteraad kan overeenkomsten aangaan met particulieren, verenigingen en instellingen inzake de 
bewaargeving of de schenking van archieven. 
Artikel 4
I.3.
De algemeen directeur kan het beheer van het archief delegeren aan de archivaris-informatiebeheerder of 
de archiefverantwoordelijke. In dat geval is deze belast met:
1. Het verstrekken van adviezen, het formuleren van beleidsdoelstellingen en van richtlijnen inzake het 
bewaren, beheren en ontsluiten van bestuursdocumenten bij de administratie;
2. Het ondersteunen van en het toezien op de toepassing van richtlijnen overeenkomstig het (dynamisch) 
informatiebeheer binnen de organisatie;
3. Het toepassen van beheersregels voor bestuursdocumenten conform de decreetgeving;
4. Het organiseren en het uitvoeren van de selectie voor tijdelijke en permanente bewaring van 
bestuursdocumenten, conform de wet- en decreetgeving;
5. Het organiseren van de overdrachten van bestuursdocumenten van de administratie naar de respectieve 
bewaarruimten;
6. Het verzekeren van een optimale materiële bewaring van zowel analoge als digitale bestuursdocumenten 
en het treffen en opvolgen van correcte maatregelen terzake;
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7. Het toegankelijk maken van de bewaarde bestuursdocumenten, met behulp van digitale platformen, en 
het ter beschikking stellen voor onderzoeksvragen en publiekswerking.
Artikel 5
I.4.
In geval van betwistingen en klachten gelden de procedures zoals voorzien in de wet- en decreetgeving.
Artikel 6
II. Het studiezaalreglement
II.1. 
Bestuursdocumenten van de lokale overheid en documenten die bij een lokale overheid in bewaring zijn 
gegeven of aan een lokale overheid zijn geschonken, zijn in principe openbaar behalve als er één of 
meerdere uitzonderingsgronden op basis van art. 7 (II.2) van toepassing zijn.
Artikel 7
II.2.
De principiële openbaarheid van bestuursdocumenten wordt beperkt op basis van de actuele regelgeving. 
De beperkingen op de openbaarheid van bepaalde bestuursdocumenten zijn opgenomen in een lijst in 
bijlage.
Artikel 8
II.3.
De raadpleging van de documenten gebeurt in de studiezaal, tijdens de openingsuren vastgelegd door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 9
II.4.
De bezoeker biedt zich aan bij de studiezaalmedewerker die de registratie regelt. Deze registratie betekent 
dat de bezoeker erkent dit reglement gelezen te hebben en te onderschrijven.
Artikel 10
II.5.
De te raadplegen documenten worden aangevraagd bij de studiezaalmedewerker. De bezoeker volgt de 
aanwijzingen/richtlijnen van deze medewerker zonder meer op.
Artikel 11
II.6.
In de studiezaal heerst een rustig klimaat. De bezoekers hinderen elkaar niet. Telefoongesprekken worden 
gevoerd buiten de studiezaal. Mobiele telefoons staan in stille modus.
Artikel 12
II.7.
De bezoeker raadpleegt enkel de archieven die persoonlijk zijn aangevraagd en geeft de ter inzage gekregen 
stukken niet door aan andere bezoekers. Bij (poging tot) diefstal wordt de politie verwittigd. 
Artikel 13
II.8.
Jassen en tassen zijn niet toegelaten. Het is de bezoeker toegestaan laptop, fototoestel, werkdocumenten 
en –instrumenten en potlood mee te nemen naar de zitplaats.
Artikel 14
II.9.
1. Het is toegelaten de documenten te fotograferen, voor zover het auteurs- en het reproductierecht dit 
toestaan. Foto’s worden genomen zonder flits.
2. De bezoeker kan fotokopieën en scans aanvragen bij de studiezaalmedewerker, tegen het tarief van het 
retributiereglement van het lokaal bestuur. Het gebruik van reproductietoestellen wordt beperkt 
tot toestellen die geen schade kunnen toebrengen aan archiefstukken noch andere bezoekers kunnen 
storen. 
3. Reproducties voor professioneel gebruik worden aangevraagd aan de archivaris en verstrekt volgens het 
geldende retributiereglement. Bij de beelden wordt steeds de herkomst vermeld. Het archief ontvangt een 
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exemplaar van de gedrukte publicatie of een link naar de digitale publicatie waarvoor de reproducties zijn 
aangeleverd. 
Artikel 15
II.10.
Eten en drinken in de studiezaal is niet toegestaan. Bezoekers brengen ook geen voedsel en dranken mee in 
de studiezaal.
Artikel 16
II.11.
1. Fysiek kwetsbare stukken worden niet in lezing gegeven. De archivaris beslist over de kwetsbare fysieke 
staat van het document.
2. De bezoeker behandelt de documenten met de grootste zorg. Indien de studiezaalmedewerker daarom 
verzoekt, zal de bezoeker de aangereikte hulpmiddelen gebruiken.
3. De bezoeker respecteert de volgorde van de mappen in de archiefdozen en van de documenten in de 
mappen en dossiers.
4. Bij het nemen van notities wordt alleen met potlood gewerkt.
5. De bezoeker maakt geen aantekeningen op de documenten en brengt geen beschadigingen toe. Het is niet 
toegestaan bladen te vouwen of te kreuken, op archiefstukken te leunen of het notitieblad op het 
archiefstuk te leggen.
6. De studiezaalmedewerker kan het aantal aan te vragen stukken per raadpleging beperken, als de 
aanvraag onredelijk is of te algemeen. 
Artikel 17
II.12. 
De archiefdienst stelt documenten ter beschikking en geeft gratis toelichting bij de stukken. Het 
onderzoekswerk dient evenwel door de bezoeker zelf te gebeuren. Hierbij dient deze er zich rekenschap van 
te geven dat enige kennis van de historische context, andere talen of oud schrift nodig kan zijn. Het 
archiefpersoneel staat niet in voor het uitvoeren van historisch onderzoek of het maken van vertalingen 
en/of transcripties.
 
Artikel 18
II.13. 
Bestuursdocumenten worden niet ontleend. Bruiklenen (zoals voor restauratie, tentoonstelling, 
digitalisering) zijn toegestaan na advies van de archivaris volgens de voorwaarden die zijn opgelegd in een 
bruikleenoverkomst.
Artikel 19
II.14.
De archiefdienst kan opzoekingen voor derden uitvoeren tegen de tarieven, overeenkomstig het 
retributiereglement van het lokaal bestuur.
Artikel 20
II.15.
Het is de bezoekers niet toegestaan het archiefdepot te betreden. Archiefdepots zijn uitzonderlijk te 
bezoeken onder begeleiding tijdens publieksmomenten.
Artikel 21
II.16.
De studiezaalmedewerker/archivaris kan de bezoeker die dit reglement overtreedt, de toegang tot de 
studiezaal ontzeggen.
Artikel 22
Het Archiefreglement voor de gemeenten in het Land van Waas, goedgekeurd op 12 september 2006, wordt 
opgeheven.
Artikel 23
Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet 
Lokaal Bestuur.
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Artikel 24
Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de gemeente de toezichthoudende overheid op 
de hoogte van de bekendmaking van dit reglement. 

4 2022_GR_00209 Aanvaarding van een legaat - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
E.H. Albert Truyman, geboren te Melsele op 9 april 1927 en overleden te Asse op 1 juni jongstleden, heeft 
tijdens zijn lange leven genealogisch onderzoek verricht naar Wase families. Hij heeft de resultaten hiervan 
zorgvuldig vastgelegd in een uitgebreide en perfect geordende collectie documenten, foto's en 
documentatiemateriaal. E.H. Truyman heeft deze verzameling testamentair nagelaten aan de gemeente 
Beveren. De totale omvang is ongeveer 5 strekkende meter. 
Notariskantoor Caudron-Herzeel-Breckpot uit Aalst verzoekt de gemeente dit legaat te aanvaarden en 
vervolgens de akte van legaatsafgifte te ondertekenen. 
Archivaris C. Goossens adviseert positief. Tot de onderzochte Wase families horen meerdere families uit het 
Land van Beveren. De index, samen met een foto van het geheel, is toegevoegd als bijlage. De collectie zal de 
kennis over Wase en Beverse families uitbreiden en zal ter beschikking worden gesteld van heemkundigen 
en genealogen. Het legaat kan worden opgenomen in de archiefcollecties van de gemeente Beveren onder 
de naam 'Familiearchief E.H. Albert Truyman'.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit legaat te aanvaarden.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
 het legaat van E.H. Albert Truyman (1927-2022) inhoudende familiepapieren en genealogisch onderzoek, te 
aanvaarden.

5 2022_GR_00199 Principes en tarieven van Ibogem met betrekking tot 
luierafval en pmd-zakken - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De raad van bestuur van Ibogem heeft op 02 juni volgende zaken beslist:

1. Tegemoetkoming voor personen met een beperking die luierafval hebben als gevolg van de invoering van 
gewichtsdiftar voor restafval

2. Aanvullend aanbod van grotere pmd-zakken van 90 liter.
Principe:

1. Luierafval personen met een beperking
De invoering van gewichtsdiftar kan aanleiding geven tot een hogere rekening voor mensen met luierafval. 
Naast de structurele sociale correcties (mensen met baby’s) heeft de raad van bestuur onderzocht om ook 
mensen met een beperking een betere dienstverlening aan te bieden. De oorsprong is vooral terug te vinden 
in het moeilijker gebruik van de containers die vol zitten met luiers en daardoor te zwaar gaan wegen om te 
verplaatsen. Mensen met een beperking die luiers moeten dragen, hebben permanent veel luierafval 
waardoor zij voortdurend met deze ongemakken van een volle, zware container geconfronteerd worden. Het 
aanbieden van restafvalzakken met luiers naast de container te zetten is geen oplossing. Andere burgers 
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zullen dat ook opnemen en spontaan zakken naast de containers zetten bij de ophaling. Om toch een aparte 
dienstverlening te kunnen aanreiken stelt de raad van bestuur volgend principe voor:

• Luiers in luierzakken aan te bieden op het recyclagepark 
• Enkel geldig voor mensen met een beperking die luiers moeten dragen
• Zakken kunnen gekocht worden bij de gemeenten en Ibogem
• Tarief: € 1,5/zak
• De gemeente beslist wie in aanmerking komt voor gebruik van deze dienstverlening 

 
2. Aanvullend aanbod grotere pmd-zakken 90 liter

In 2019 werd de sorteerboodschap voor de pmd-zak uitgebreid naar alle plastiek verpakkingen. Het 
gemiddeld ingezameld gewicht/volume pmd is nu merkelijk hoger dan vroeger. De meeste burgers zijn van 
1-2 zakken per 14-daagse ophaling naar 3-4 zakken per ophaling gegaan. Ook voor de ophalers geeft dit voor 
de pmd-rondes extra werk en is er inzet van bijkomende middelen nodig. 
Als gevolg van die uitgebreide sorteerboodschap zijn reeds een aantal intercommunales gestart met het 
verkopen van zakken met groter volume. Meestal wordt 90 liter gebruikt. De 90-liter zakken zijn een 
aanvullend aanbod en zijn niet plaatsvervangend voor de 60 liter zakken. De kostprijs van een grotere zak 
bedraagt momenteel € 81,4/1.000 zakken, de prijs van de huidige zakken is nu €79,5/1.000 zakken. De 
grotere zakken worden van het type wavetop (met knoopflappen zoals de restafvalzakken) omdat het 
gebruik van treklint bij grotere zakken meer problemen geeft. 
Voor de verkoop van de zakken zou het tarief dan ook in verhouding moeten worden aangepast naar € 
0,225/zak of € 4.5 per rol van 20 zakken. Om het gebruik van het grotere type zak echter te stimuleren 
(voordeel voor de ophaler, efficiënter voor de burgers, minder plastiek afval,..) stelt Ibogem voor om 
bijvoorbeeld € 0,20/zak (€ 4/rol van 20 zakken) te vragen. 
Het zou mogelijk moeten zijn om de nieuwe zakken reeds aan te bieden bij de verdeelpunten vanaf 01 
september.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het principe en de tarieven uit het voorstel van Ibogem met betrekking tot 
tegemoetkoming voor personen met een beperking die luierafval hebben als gevolg van de invoering van 
gewichtsdiftar voor restafval.  
Artikel 2
akkoord te gaan met het principe en de tarieven  zoals voorgesteld door Ibogem met betrekking tot het 
aanvullend aanbod van grotere pmd zakken van 90 liter.

6 2022_GR_00211 Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het 
werkingsgebied Waasland-Oost - verlenging erkenning - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 8 augustus 2022 ontvingen we een e-mailbericht van de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), waarin 
zij verzoeken dat de gemeenteraad een advies verleent over het stappenplan waarmee men de SHM wenst 
om te vormen tot de unieke woonmaatschappij in het werkingsgebied waartoe Beveren behoort.
 
De decreetgever heeft beslist dat de erkenning van alle sociale huisvestingsmaatschappijen van rechtswege 
eindigt op 31 december 2022 met de bedoeling om vanaf 1 januari 2023 enkel nog woonmaatschappijen te 
hebben die de activiteiten van SHM’s en sociale verhuurkantoren bundelen en de unieke speler worden per 
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werkingsgebied dat door de Vlaamse Regering werd afgebakend. De Vlaamse Regering heeft tegelijk 
voorzien in een overgangsregeling, waarbij SHM’s een tijdelijke verlenging van hun erkenning kunnen krijgen 
op voorwaarde dat ze aantonen dat ze zich uiterlijk op 30 juni 2023 kunnen omvormen tot 
woonmaatschappij of tegen die datum via een herstructurering deel zullen uitmaken van een 
woonmaatschappij.  
 
De SHM bevindt zich in een situatie waarbij een omvorming tot woonmaatschappij in 2022 
technisch/organisatorisch niet meer haalbaar is, maar wel tegen eind juni 2023, waardoor de SHM een 
tijdelijke verlenging van de erkenning wenst aan te vragen. Er wordt opgelegd om bij deze aanvraag een 
advies van de gemeenten van het toekomstige werkingsgebied toe te voegen.
 
De SHM verzoekt kennis te nemen van bijgevoegde aanvraag tot verlenging van onze erkenning en van het 
stappenplan, dat ze menen te kunnen doorlopen om tijdig als woonmaatschappij erkend te worden.
 
Aangezien zij de aanvraag om de erkenning te laten verlengen uiterlijk op 30 september 2022 moeten 
indienen, vragen zij om uiterlijk op de eerstvolgende gemeenteraad een advies te bezorgen, wat ze zullen 
toevoegen aan de aanvraag.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de Gewestelijke Maatschappij voor 
Huisvesting tot en met 30 juni 2023.
Artikel 2
te adviseren aan de Vlaamse Regering dat het bij voormelde aanvraag gevoegde stappenplan naar de 
woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de gemeente.
Artikel 3
dat deze beslissing aan de aanvrager wordt bezorgd.

7 2022_GR_00213 Herziening Intergemeentelijke Samenwerking Wonen 
Interwaas - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren is in 2020 samen met Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Kruibeke, Moerbeke, Sint-
Niklaas, Beveren, Hamme, Temse ingestapt in het Intergemeentelijk Samenwerkingsproject rond wonen met 
ondersteuning van Interwaas, het Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen, en dit 
tot 2025. 
De ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de verplichte activiteiten, evt. verhoogd met een subsidie 
voor de aanvullende activiteiten (zie bijgevoegde toelichting door Interwaas). Elke gemeente kan zelf kiezen 
of en welke aanvullende activiteiten ze wenst. 
De gemeente Hamme heeft besloten om dit samenwerkingsverband te verlaten voor dat van de regio 
Dendermonde.
De gemeente Waasmunster wil net toetreden.
Het Sociaal Huis en de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening stellen voor om akkoord te gaan met de 
volgende door Interwaas voorgestelde aanvullende activiteiten:  

1. AA 2_6 Verwaarloosde panden aanpakken (verderzetting); 
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2. AA 2_7 Conformiteitsonderzoeken uitvoeren bij inhuurneming door het sociaal verhuurkantoor 
(nieuw, want dit wordt binnenkort niet meer door het Agentschap Wonen Oost-Vlaanderen 
opgenomen); 

3. AA 3_2 Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners (nieuw):
Inzetten op ondersteunende maatregelen ikv de stijgende energiearmoede, zijnde:
Ondersteuning en advies geven bij het uitvoeren van de VREG test, verdeling van woonmeters via vzw 
Den Azalee, infosessies organiseren rond energie op maat van de doelgroep van het sociaal huis; 

4. AA 3_3 Betaalbare woningen voor kwetsbare inwoners (nieuw, al  is er al een werking rond 
preventie uithuiszetting): 
Ondersteuning bieden in de aansturing van de woonjagers (vrijwilligers die cliënten ondersteunen bij 
het vinden van een woonst) + aanreiken tools, versterken van de samenwerking tussen Sociaal Huis en 
immobiliënkantoren. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 
1. akkoord te gaan met de toetreding van de gemeente Waasmunster, 
2. akkoord te gaan met de uittreding van de gemeente Hamme en 
3. de voorgestelde aanvullende activiteiten goed te keuren. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de toetreding van de gemeente Waasmunster tot het Intergemeentelijk 
samenwerkingsproject van Interwaas rond Wonen (IGS Wonen). 
Artikel 2
akkoord te gaan met gaat akkoord met de uittreding van de gemeente Hamme uit het IGS wonen.  
Artikel 3
akkoord te gaan met onderstaand activiteitenpakket binnen het Intergemeentelijke Samenwerkingsproject 
van Interwaas rond Wonen:  

1. AA 2_6 Verwaarloosde panden aanpakken; 
2. AA 2_7 Conformiteitsonderzoeken uitvoeren bij inhuurneming door het sociaal verhuurkantoor; 
3. AA 3_2 Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners:

Inzetten op ondersteunende maatregelen ikv de stijgende energiearmoede, zijnde:
Ondersteuning en advies geven bij het uitvoeren van de VREG test, verdeling van woonmeters via vzw 
Den Azalee, infosessies organiseren rond energie op maat van de doelgroep van het sociaal huis; 

4. Betaalbare woningen voor kwetsbare inwoners:
Ondersteuning bieden in de aansturing van de woonjagers (vrijwilligers die cliënten ondersteunen bij 
het vinden van een woonst) + aanreiken tools, versterken van de samenwerking tussen Sociaal Huis en 
immobiliënkantoren. 

   

8 2022_GR_00196 Wegtracé voor wegenis -en rioleringswerken door NV Cores 
Development te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
OMV_2022045661-CVB
Aanvrager: NV CORES DEVELOPMENT, Mechelsesteenweg 176, 2018 Antwerpen. 
Bouwplaats: Gravenplein 4-6 te Beveren. 
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Omschrijving: een groepswoningbouwproject voor het bouwen van een meergezinswoning met 31 
woongelegenheden, 8 woningen en 2 duowoningen.
De adviesinstanties verleenden alle (voorwaardelijk) gunstig advies. 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 11 mei 2022 tot 9 juni 2022 en gaf aanleiding tot 3 
bezwaarschriften.
De bezwaren gaan voornamelijk in op elementen afkomstig uit het goedgekeurde en definitief van kracht 
zijnde gemeentelijk RUP Gravenplein en het ruimtegebruik van het voorgenoemd project. De 
totstandkoming van deze voorschriften en het plan heeft plaatsgevonden op basis van een beoordeling van 
alle elementen van de goede ruimtelijke ordening. Gezien de overeenstemming van het project met de 
verordenende voorschriften zijn de ingediende bezwaren in hun totaliteit ongegrond.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 
1. kennis te nemen van de ingediende 3 bezwaarschriften en opmerkingen; 
2. het wegtracé wegenis -en rioleringswerken goed te keuren, op voorwaarde dat de nieuwe 

verbinding wordt aangelegd in waterdoorlatende materialen op een waterdoorlatende fundering, 
en dit in te lijven bij het openbaar domein. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de 3 bezwaren en opmerkingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek over de 
aanvraag tot omgevingsvergunning van NV Cores Development voor het oprichten van 4 
meergezinswoningen met 148 woongelegenheden, 1 commerciële ruimte en een ondergrondse parking, 
Gravenplein 4-6 te Beveren. 
Artikel 2
het wegtracé wegenis -en rioleringswerken goed te keuren, op voorwaarde dat de nieuwe verbinding wordt 
aangelegd in waterdoorlatende materialen op een waterdoorlatende fundering, en dit in te lijven bij het 
openbaar domein. 

9 2022_GR_00204 Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor 
de beschermings- en grondige ruimingswerken aan waterloop 
nr. 8032G (Haagstraat te Vrasene) - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De opdracht 'Beschermings- en grondige ruimingswerken aan waterloop nr. 8032G' in de Haagstraat te 
Vrasene omvat in hoofdzaak volgende werken:

• opbraakwerken;
• grondverzet;
• aanleggen van rioleringen (gescheiden stelsel);
• bouwen van een overstortconstructie in gewapend beton;
• aanleggen van funderingen;
• aanleggen van een rijwegverharding in asfalt;
• aanleggen van kantstroken;
• plaatsen van trottoirbanden;
• plaatsen van straatkolken;
• geschikt maken van aanvullingsmateriaal van de ondergrond;
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• maken van voetpaden en opritten in respectievelijk betontegels en betonstraatstenen;
• ruimingswerken waterloop nr. 8032G;
• het onderhoud gedurende de waarborgperiode.

De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 166 941,10 EUR exclusief btw of 185 382,69 EUR inclusief 
btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking.
De rioleringsgerelateerde werken (geraamd op 79 124 EUR exclusief btw) zijn vatbaar voor gewestbijdrage 
(75% subsidies).

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot uitvoering van beschermings- en grondige ruimingswerken aan waterloop nr. 8032G (Haagstraat te 
Vrasene).
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 166 941,10 EUR exclusief 
btw of 185 382,69 EUR inclusief btw.
Artikel 3
als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te 
kiezen. 

10 2022_GR_00208 Aanpassing van de raming voor het bouwen van een 
ontmoetingscentrum te Haasdonk - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In zitting van 22 februari 2022 werden de lastvoorwaarden en de raming voor de opdracht "bouwen van een 
ontmoetingscentrum te Haasdonk" goedgekeurd.
Raming: 2 689 930,77 EUR inclusief btw.

Na het voeren van de openbare procedure werd één offerte ingediend. Het offertebedrag lag 28% boven de 
raming.

Het college besliste in zitting van 25 april 2022 om over te gaan tot de mededingingsprocedure met 
onderhandeling.
Hierna volgden 3 onderhandelingsrondes met de aannemer om te besparen.

Het offertebedrag van de aannemer bedroeg, na rekenkundig nazicht en verbeteringen, 2 848 760,18 EUR 
exclusief btw.
Met de onderhandelingen werd een besparing gerealiseerd van 248 694,39 EUR exclusief btw.
Hierdoor bedraagt het finaal gunningsbedrag 2 600 065,79 EUR exclusief btw of 3 146 079,61 EUR inclusief 
btw. Dit is 16,95% boven de raming.

Om de opdracht te kunnen gunnen dient de gemeenteraad de raming aan te passen naar 3 146 079,61 EUR 
inclusief btw.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de raming met betrekking tot het dossier "bouwen van een ontmoetingscentrum te Haasdonk" aan te 
passen naar 3 146 079,61 EUR inclusief btw.

11 2022_GR_00203 Verkoop van een perceel grond, Tuinwijkstraat te Kieldrecht - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voor de gronden en bejaardenwoningen aan de Tuinwijkstraat in Kieldrecht werd tussen het 
OCMW/gemeente Beveren en Vives vzw op 16 maart 2018 een erfpachtakte afgesloten voor periode van 66 
jaar. Deze erfpacht werd gesloten in het kader van de optimalisatie van ouderenzorg (sociale doeleinden) in 
de regio Polderdorpen boven de expresweg.
Conecto vzw, voorheen Vives vzw, heeft nu de vraag gesteld om voormelde eigendom aan te kopen. De 
gemeentelijke eigendom, zijnde een perceel grond aan de Tuinwijkstraat, is kadastraal gekend 6de afdeling 
sectie D nummer 185L en heeft een oppervlakte van 600 m².
Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 7 april 2022, werd er met Conecto vzw een 
akkoord bereikt.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de grond aan de Tuinwijkstraat in Kieldrecht, kadastraal gekend 6de afdeling sectie D nummer 185L met een 
oppervlakte van 600 m², te verkopen aan Conecto vzw.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

12 2022_GR_00197 Aankoop van een woning, Schoolstraat 16/2 te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De woning met grond Schoolstraat 16/2 in Melsele is gelegen voor de rooilijn van de N450.
Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G nummers 773E5 en 773N5 en heeft een totale 
oppervlakte van 654 m².
Aangezien de woning te koop staat, ging het college akkoord om hiervoor een schattingsverslag aan te 
vragen en op basis van dit verslag een bod te doen tot aankoop.
Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 8 juni 2022, werd er met de verkoper een 
akkoord bereikt.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
de woning, Schoolstraat 16/2 te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G nummers 773E5 en 773N5 
met een totale oppervlakte van 654 m² ter realisatie van de rooilijn van de N450, aan te kopen.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

13 2022_GR_00205 Aankoop van de Vollemanschuur en middenplein Prospersite 
te Kieldrecht - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is eigenaar van de Vollemanschuur en aanpalend middenplein, 
Prospersite in Kieldrecht.
In zitting van 25 oktober 2021 ging het college akkoord met het indienen van een subsidiedossier erfgoed en 
toerisme voor de verdere ontwikkeling van de Prospersite en meer bepaald de Vollemanschuur en het 
aanpalend middenplein.
Voormeld onroerend goed is kadastraal gekend 6de afdeling, sectie A nummers 1 02 W30 en 1 02 Y27 en deel 
van nummer 1 02 E28.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Bavo De Prekel, beëdigd landmeter te Beveren op 5 
april 2022, heeft dit onroerend goed een totale oppervlakte van 2 811,60 m².
Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Vastgoed Transacties op 29 september 2021, werd er 
met de VLM een akkoord bereikt voor de aankoop.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de Vollemanschuur en het aanpalende middenplein, Prospersite Kieldrecht, kadastraal gekend 6de afdeling, 
sectie A nummers 1/02 W30 en 1/02 Y27 en deel van nummer 1/02 E28, met een totale oppervlakte van 2 
811,60 m², aan te kopen.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

14 2022_GR_00201 Jaarrekening en jaarverslag 2021 van de Interlokale 
Vereniging Burensportdienst Waasland - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Art. 13 van de statuten van de Interlokale Vereniging (ILV) Burensportdienst Waasland stelt dat de 
jaarrekening ieder jaar moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten. 
De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de participerende gemeenten de 
goedkeuring heeft verleend.
 Art. 15 van de statuten stelt dat samen met de jaarrekening ook het jaarverslag moet worden goedgekeurd.
De Algemene Vergadering van de ILV stelde op 16 maart 2022 de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 
vast. Het integrale document is als bijlage toegevoegd.

Besluit



16/23

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Waasland goed te 
keuren.

15 2022_GR_00202 Vakantieregeling voor het schooljaar 2022-2023 voor het 
gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Bij Besluit van de Vlaamse Regering dd. 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basis- en 
secundair onderwijs en in het deeltijds onderwijs, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap 
werd o.a. de kalender meegedeeld van de vakanties en de vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023.
 De facultatieve vakantiedagen dienen echter bepaald door het schoolbestuur.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling voor alle gemeentelijke inrichtingen voor het school- en 
academiejaar 2022-2023, bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17.01.1991 waarbij onder 
andere de kalender werd meegedeeld van de vakanties en de vrije dagen.
Artikel 2
tot toekenning van de  facultatieve halve vrije dagen op de voorgestelde data.

16 2022_GR_00195 Wijzigingen aan het schoolreglement van het  gemeentelijk 
basisonderwijs vanaf 1 september 2022 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het vigerende schoolreglement voor het schooljaar 2021-2022 werd door de gemeenteraad goedgekeurd in 
de zitting van 29 juni 2021.
Als bijlage wordt een voorstel tot wijziging van het schoolreglement voor het schooljaar 2022-2023 aan het 
college voorgelegd.
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
* artikel 2 (blz. 3): Ouders kunnen ook digitaal hun akkoord geven voor wijzigingen aan het pedagogisch 
project of schoolreglement. (wordt toegevoegd)
* artikel 4 - 5° (blz. 4): - voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (wordt toegevoegd)
                                    - is slechts in één school ingeschreven (wordt toegevoegd)
* artikel 4 - 6° (blz.4, 5 en 6): Toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs worden volledig vervangen.
Hoofdstuk 2: Kostenbeheersing
* artikel 7 § 2 (blz. 10): Scherpe maximumfactuur: kleuter: 50 euro ipv 45 euro (wordt vervangen) - leerling 
lager onderwijs: 95 euro ipv 90 euro (wordt vervangen)
* artikel 7 § 3 (blz. 10): Minder scherpe maximumfactuur: 480 euro ipv 450 euro (wordt vervangen)
Hoofdstuk 6:Huiswerk, agenda's, rapporten, evaluatie, kledij en schoolloopbaan
* artikel 13  § 2 - a (blz. 13 - 14): 'vroeger naar het lager onderwijs' wordt volledig vervangen.
Hoofdstuk 9: Getuigschrift basisonderwijs
* artikel 22 (blz. 26) : Het volgende wordt toegevoegd:
1. De klassenraad beslist op een gemotiveerde wijze of een regelmatige leerling in voldoende mate de 
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doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt om het getuigschrift 
basisonderwijs te verwerven.
2. Er bestaat geen minimumleeftijd om het getuigschrift basisonderwijs te behalen. (onder voorbehoud van 
goedkeuring van het decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs)
Hoofdstuk 13: ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school, gebruik van smartphone, eigen 
tablet/laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en sociale media
* artikel 35 (blz.36) : 'als een goede huisvader' wordt vervangen door 'als een voorzichtig en redelijk persoon'
Onder dit artikel werd volgende tekst verwijderd:
Het ICT-materiaal wordt uitsluitend gebruikt voor de uitoefening van werkzaamheden en het volgen van 
lessen. Het is de leerling verboden dit te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de doelstellingen 
van de school > idem aan artikel 43
De leerling gebruikt het ICT-materiaal op een wettelijke manier met respect voor het auteursrecht en de 
privacy. > idem aan artikel 38/39  
Het is aan de leerling verboden zelf software in de apparatuur in te brengen. > idem aan artikel 42

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement van het gemeentelijk basisonderwijs met ingang van 1 
september 2022 goed te keuren.

17 2022_GR_00216 Ten verzoeke van Vlaams Belang:  parkeren aan de post - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
• Reeds meerdere malen hebben wij vastgesteld dat de parkeerplaatsen voor het cliënteel van De 

Post tijdens de openingsuren gebruikt worden voor het eigen wagenpark. Nochtans staan er borden 
waar duidelijk op staat “Voorbehouden aan het cliënteel - max. 30min.”Dit brengt o.a. met zich mee 
dat men gaat wild parkeren. Men parkeert dan aan de fietsenstalling (op het fietspad) of op de 
invalidenplaats zodat mensen met een invalidenkaart geen plaats hebben. 

• Wij vragen hierbij dat de gemeente er op aandringt deze plaatsen vrij te houden voor het cliënteel.
• Is er reeds contact geweest met NMBS, om in samenwerking parkeerplaatsen vrij te houden voor de 

auto’s van de post?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vlaams Belang volgend punt te behandelen: parkeren aan de post.

18 2022_GR_00217 Ten verzoeke van Vlaams Belang: fusiegesprekken - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Zijn er in de vakantieperiode gesprekken geweest met de buurgemeenten? In hoeverre zijn er vorderingen, 
of zijn alle plannen afgeblazen?                              
Is er nog een intentie om met de buurgemeenten te fusioneren?
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vlaams Belang volgend punt te behandelen: fusiegesprekken.

19 2022_GR_00218 Ten verzoeke van Open Vld: vraag of de gemeente Beveren 
gaat inschrijven op het LEKP 2.0. - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Gelet op de energiecrisis waar we nu inzitten is dit namelijk van belang voor onze burgers die geïnteresseerd 
zijn in (fossielvrije) collectieve renovaties om hun facturen terug onder controle te krijgen.
Tegelijkertijd is dit ook van belang om het energieverbruik van onze gemeente zo snel als mogelijk naar 
beneden te krijgen zodat we als gemeente minder afhankelijk zijn van de aankoop van energie.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: vraag of de gemeente Beveren gaat inschrijven op het 
LEKP 2.0.

20 2022_GR_00219 Ten verzoeke van Groen: stand van zaken inschakelen van de 
handhavingsambtenaar  - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Sinds 2019 is er een stedenbouwkundige verordening van kracht. Dit geeft een werkkader waarin gemeenten 
haar stedenbouwkundig en ruimtelijk beleid kunnen oriënteren en versterken. Zowel op voorgaande 
commissies als gemeenteraden heeft onze fractie ervoor gepleit een gemeentelijk handhavingsambtenaar 
ter beschikking te hebben die deze taak kan uitvoeren. Het gemeentebestuur gaf aan dat er een parttime 
invulling is opgestart.
 
Hierbij onze vragen:

• Hoeveel uren van het takenpakket werd ingezet op rondgaan en inbreuken vast te stellen?
• Wat zijn de eerste resultaten van het werk van de ambtenaar? Hoeveel inbreuken werden 

vastgesteld?
• Is er een prioriteit te volgen? Bermen- hagen-ontharden? Hoe wordt dit opgevolgd?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: stand van zaken inschakelen van de 
handhavingsambtenaar .
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21 2022_GR_00220 Ten verzoeke van Groen: stand van zaken veiligheid 
schoolomgevingen - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het nieuwe schooljaar staat alweer voor de deur en dat zet ook het thema verkeersveiligheid rondom onze 
schoolomgevingen volop in de kijker.  Zowel op sociale media als in gesprekken met verschillende inwoners 
worden er veel bezorgdheden geuit. Meer dan ooit staan sommige schoolomgevingen dan ook extra onder 
druk met de werken aan de N70 en de bijhorende omleidingen.
 
We hebben hierbij volgende vragen:

• Zijn er nieuwe maatregelen genomen ter hoogte van schoolomgevingen op of rond de omleiding 
van de N70? We denken hierbij aan het kruispunt Dambrugstraat-Kalishoekstraat, Kalishoekstraat-
Schoolstraat, Sint-Elizabethstraat.

• Wordt er overwogen om extra politiebegeleiding en/of gemachtigde opzichters in te schakelen op 
deze punten voor de opstart van het nieuwe schooljaar?

• Is er een actieplan gemaakt of in de maak voor optimale verkeersveiligheid in de vele 
schoolomgevingen in onze gemeentes.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: stand van zaken veiligheid schoolomgevingen.

22 2022_GR_00221 Ten verzoeke van Groen: stand van zaken grote 
bouwprojecten in Beveren - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In de zomerperiode werden diverse openbare onderzoeken van grote bouwprojecten in Beveren gehouden. 
Het project MeliFlora op het Gravenplein werd reeds behandeld op deze gemeenteraad, we hebben het over 
drie andere grote bouwprojecten.  
 
We wensen volgende drie grote bouwprojecten te bespreken:

• Project De Dreve, Lange Dreef Beveren: 132 appartementen
• Project Alexander Farnèselaan, Melsele: 42 woningen en 18 appartementen
• Project Kattestraat, Melsele: 30 woningen en 20 appartementen

 
Van elk project wensen we graag te weten:

• Wanneer werd het dossier ingediend bij de dienst stedenbouw?
• Hoeveel voorafgaandelijke besprekingen er zijn geweest met de diverse projectontwikkelaars?
• Heeft het schepencollege reeds een bespreking gehouden rond deze bouwprojecten en wat is de 

uitkomst hiervan?
 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: stand van zaken grote bouwprojecten in Beveren.

23 2022_GR_00222 Ten verzoeke van Groen: hitteplan gemeente Beveren  - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het gemeentebestuur heeft het Burgemeestersconvenant ondertekend, waarbij zij zich geëngageerd heeft 
om een klimaatactieplan voor te leggen aan Europa. In uitwerking van dit klimaatactieplan werd door de 
provincie Oost-Vlaanderen voor onze regio een regionaal adaptatieplan en mitigatieplan opgesteld. Om het 
regionaal adaptatieplan toepasselijk te maken op gemeentelijk niveau dient dit nog vertaald te worden naar 
een lokaal adaptatieplan . Gezien de inhoud van adaptatie zich toespits op de effecten van/op droogte, 
hemelwater en hitte werd er voor de eerste twee aspecten gekozen om dit lokaal uit te werken onder het 
gemeentelijk hemelwateren hemelwaterplan dat reeds in opmaak is bij Aquafin. Het luik "hitte" werd echter 
nog in geen enkel lopende studie reeds onder de loep genomen. Tijdens de laatste stuurgroep van Waasland 
Klimaatland werd voorgesteld om een hitteplan te laten opmaken op gemeentelijk niveau.
 
Hierbij onze vragen:

• Welke afbakening kiest de gemeente, rekening houdend met havengebied en verschillende 
woonkernen in onze gemeente?

• Is de opstart van het droogteplan al lopende?
• Hoe wil zij de bevolking actief betrekken bij het verzamelen en onderzoeken van initiatieven? Het 

onderzoek tot hergebruiken van het zwembadwater van LAGO is hierbij een voorbeeld van.
• Wanneer zijn deze resultaten van het hemelwaterplan te verwachten? Kunnen deze voorgesteld 

worden op een gemeentelijke commissie?
 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: hitteplan gemeente Beveren.

24 2022_GR_00223 Ten verzoeke van Groen: stand van zaken fusiegesprekken en 
organiseren burgerbevraging - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 7 juni besliste het schepencollege “tot het organiseren van een burgerbevraging met betrekking tot de 
werking van het bestuur, de genomen beslissingen en de stand van zaken kort na de helft van de lopende 
legislatuur en de intentie om te fusioneren. De lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren 
voor de som van 20 661,16 EUR exclusief btw of 25 000 EUR inclusief btw. als gunningswijze de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te kiezen.”
 
We konden dit initiatief pas vernemen eind juli via de pers en begin augustus door het publiceren van de 
collegebesluiten en dus niet toen onze fractie en andere fracties een stand van zaken vroegen rond de 
fusiegesprekken en de vraag tot inspraak van de bevolking eind juni.
 
We hebben hierbij volgende vragen:
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• Wat is de stand van zaken van de fusiegesprekken met Kruibeke en Zwijndrecht?
• Wat is de stand van zaken van de onderhandelingsprocedure van de burgerbevraging? Werd er 

reeds een firma geselecteerd? Werd de opdracht reeds gegeven?
• Wordt deze burgerbevraging georganiseerd en/of ingetrokken wanneer Kruibeke en Zwijndrecht 

afzien van een fusie met Beveren?
 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: stand van zaken fusiegesprekken en organiseren 
burgerbevraging.

25 2022_GR_00224 Ten verzoeke van Groen: vertrek directeur GTI  - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
 
Na 9 maanden aangesteld te zijn, is er een wijziging van directeur op het GTI. Het is ons niet duidelijk welke 
reden hier de oorzaak van is. De middelbare school zit in volle voorbereidingsperiode van het nieuwe 
schooljaar. Het coördineren en opvolging van de verschillende uurroosters, het opvolgen van aanstellingen, 
de specifieke didactische en pedagogische beleidslijnen vragen nu eenmaal een directieve opvolging. We 
vragen om dit punt te behandelen in de geheime zitting.
 
Hierbij onze vragen:

• Wat is de reden van wijziging directeur op het GTI?
• Wie vult de taken van deze functie nu in? Zijn er op dit moment dan ook voldoende uren om dit te 

managen?
• Hoe en wanneer wordt een nieuwe procedure opgestart om deze directeursfunctie terug in te 

vullen? Wordt de procedure van aanstelling en de aanstellingsvoorwaarden herbekeken?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: vertrek directeur GTI .

26 2022_GR_00225 Ten verzoeke van Vooruit: omleidingen in Beveren en Melsele 
- Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Omwille van de volgende fase in de wegenwerken aan de N70 in Beveren en Melsele werd een reeks 
omleidingen ingevoerd. Bewoners in voornamelijk Melsele stellen echter vast dat hun woningen met de auto 
zeer moeilijk bereikbaar geworden zijn of dat ze om bijvoorbeeld te gaan winkelen de hele gemeente 
moeten omrijden.
Onze fractie wenst te weten:
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• Hoeveel klachten zijn er reeds binnengekomen met betrekking tot de nieuwe omleidingen en over 
welke specifieke problemen gaat het?

• Zijn er nog ingrepen mogelijk in het omleidingsplan om de hinder voor de bewoners te 
verminderen?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vooruit volgend punt te behandelen: omleidingen in Beveren en Melsele.

27 2022_GR_00226 Ten verzoeke van Vooruit: energiefacturen verenigingen  - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De stijgende energieprijzen laten zich steeds meer voelen. Verenigingen in heel Vlaanderen lijden onder de 
hoge energieprijzen en kunnen deze kosten amper nog dragen, hoewel ze op alle mogelijke manieren op hun 
energieverbruik letten. Dit is in Beveren niet anders. Met de winter in het vooruitzicht zullen deze problemen 
nog veel ernstiger worden. 
Vooruit Beveren vraagt zich dan ook af wat de plannen van de gemeente zijn om onze jongeren-, sport- en 
cultuurverenigingen door deze barre tijden te helpen?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vooruit volgend punt te behandelen: energiefacturen verenigingen.

28 2022_GR_00227 Ten verzoeke van Beveren 2020: fusie - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Stand van Zaken.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: fusie. 

29 2022_GR_00228 Ten verzoeke van Beveren 2020: evenementen Doel - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voorbije maanden werden in deelgemeente Doel twee grote evenementen vergund. Het gaat concreet om de 
traditionele Scheldewijding en het technofestival Doel.  Bij nader toezien blijkt de aanpak van het college 
t.a.v. beide evenementen grondig te verschillen. Wat is daarvoor de verklaring?
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: evenementen Doel.


